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එස.් ජී. එඩ්මන් එ ආරක්ෂක අමො ොාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1110/2019 (2019.09.24 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                               මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධක්ෂ-යනරොල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියොචක   - එස්. ජී. එඩ්මන්     

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  -     නේකළ නිලධොරියො, ආරක්ෂක අමො ොාංශය 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   -  එස්. ජී. එඩ්මන්  

තපොදු අධිකොරිය  -  අනිල් දන් සූරිය, ආරක්ෂක අමො ොාංශය 

     කර්නල් එල්. එන්. පී. තපතර්රො 

     ලුතිනන් කර්නල් ඒ. එේ. ටී. ඒ. බී. අරේපත් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.12 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.29 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.17 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.14 

 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.11.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

විවිධ රොය ආය නවල තස්වය කර ත්රිවිධ හමුදො ස්තේච්චඡො බල තස්නොව තව  ඇතුලත්ව උපරිම වයස් 

සීමොවට එළඹ විශ්රොම වැටුපක් තනොලබො තස්වතයන් ඉවත් ීමට සිදු ූ අයවලුන් තව  විශ්රොම වැටුප් 
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ිමිකම ලබොදීම සේබන්ධතයන් සකස් කර ඇති අමො  මණ්ඩල සාංතද්ශ තකටුේපතත් සහතික 

පිටප ක්. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.29 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉහ  සඳහන් අමො  මණ්ඩල 

සාංතද්ශ තකටුේප  අනුම  වන ත ක් රහස ලියවිල්ලක් වන බැවින් එය ලබොදිය තනොහැකි බවය. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2018.12.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 

අභියොචක 2019.01.14 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

පොර්ශව තදකම පැමිණ ඇ .  

තපොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීතේදී ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු රහස ලියවිල්ලක් වන බව 

සඳහන් කර ඇති බැවින්, තකොමිෂන් සභොව විසින් එම ලියවිල්තල් රහස භොවයට තහ්තු දක්වන තලසටත්, 

ත ොරතුරු ප්රතික්තෂ්ප කිරීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් කුමන වගන්තිය ඔසත්ස් සිදු 

කරන්තන්දැයි ප්රශ්න කරන ලදී. තපොදු අධිකොරිය එවිට ප්රකොශ කර සිටිතේ, තමම ගැටලුව පිළිබඳව කැබිනට් 

අමො  මණ්ඩලයට දැනුේ දී ඇති බවත්, තේ දිනවල ආබොධි  තසොල්දොදුවන් විසින් තමම සාංතද්ශ තකටුේප  

ඇතුළු  ම විශ්රොම වැටුප් පිළිබඳව විතරෝධය පලකරන බවයි. තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම ඔස්තස් ඉල්ලුේ කරන ලද 

අමො  මණ්ඩල සාංතද්ශ තකටුේප  පිළිබඳව අමො  මණ්ඩල තීන්දුව  වමත් ලැබී තනොමැති බවත් තපොදු 

අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී.  

අභියොචක ප්රකොශනය කල පරිදි ඔහු  ම විශ්රොම වැටුප පිලිබඳ මීට තපර අවස්ථොවකදී මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් 

සභොවට අභියොචනො කල අවස්ථොතේදී විශ්රොම වැටුප් තදපොර් තේන්තුතේ නිතයෝයකතයක් විසින්  මොට ිමි විශ්රොම 

වැටුප තගීමට හැකි බව ප්රකොශ කල අ ර,  ම විශ්රොම වැටුප් තනොලැබීම තහ්තු තකොටතගන  මො අසීරු 

 ත්වයකට මුහුණ තදන බවට ප්රකොශ කරන ලදී.  

ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ඉල්ීේ කර ඇති තකටුේප  ලබොදීම රහසභොවය ම  ප්රතික්තෂ්ප කිරීම තයෝග 

තනොවන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට තමිදී තපන්වො තදන ලදී. එනමුත් තකොමිෂන් සභොව විසින් 

තපොදු අධිකොරිය 2019.02.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලිපිය සැලකීතේදී, එම ලිපිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද තහ්තු කොරනො සොධොරණ තලසට සලකන ලදී. එම ලිපිතයි පහ  සඳහන් කරුණු දක්වො ඇ , 

1. එම ලිපිතේ විස් ර සඳහන් එස්.ජි.එඩ්මන් මහ ො විසින් ඉල්ලුේකර ඇති ත්රිවිධ හමුදො ස්තේච්චඡො බල 

තස්නොව තව  ඇතුලත්ව උපරිම වයස් සීමොව එළඹ විශ්රොම වැටුපක් තනොලබො තස්වතයන් ඉවත්ීම 

සිදුූ අයවලුන් තව  පසුව වැටුප් ිමිකම ලබොදීම සේබන්ධතයන් අමො  මණ්ඩල සාංතද්ශ 

තකටුේප ක් සකස් තකතරමින් පවතී. එතමන්ම එම සාංතද්ශයය පිළිබඳව නැව  නැව  සොකච්චඡො 

කර අවශ පරිදි අවස්ථො කිිපයකදීම එි සාංතශෝධන ද සිදු කර ඇ . 

2. අවසොන වශතයන් අමො  මණ්ඩල සාංතද්ශය අතිගරු යනොධිපතිතුමො තව  ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය 

ලබොතගන අමො  මණ්ඩලය තව  ඉදිරිපත් කර අමො  මණ්ඩල තීරණය ලැතබන ත ක් එය 

රහස ලියවිල්ලක් බැවින් තමම අවසථ්ොතේදී එි පිටප  ලබොදිය තනොහැකි බව අදොළ පොර්ශ්වය 

තව  දන්වන තලස කොරුණිකව දන්වමි. 

 වද, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභොවට අභියොචකට  ම විශ්රොම වැටුප ලබොදීමට බල ල තනොමැති බව 

තකොමිෂන් සභොව අභියොචකට පැහැදිලි කර දක්වන ලදී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් තමිදී දක්වන ලද්තද් අභියොචකට  ම විශ්රොම වැටුපින් යේ ප්රතිශ යක් ස්තේච්චඡො බලතස්නො 

මූලස්ථොනය ඔස්තස් ලබොග  හැකි බවය. එබැවින් තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචකට  ම විශ්රොම වැටුපින් යේ 

ප්රතිශ යක් ලබො ගැනීම සඳහො ස්තේච්චඡො බලතස්නො මූලස්ථොනයට  ම ඉල්ීේ සිදු කරන තලසට උපතදස් ලබො 

තදන ලදී. 

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති තකටුේප   වමත් තීරණයක් තගන තනොමැති අමො  මණ්ඩල සාංතද්ශයක් 

වන බැවින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ පනතත් 5(1)(ක) වගන්තිය ප්රකොරව එය ලබොදීමට 

තනොහැකි ීම තහ්තු තකොටතගන තමම තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අාංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අාංක 2004/66, 2017.02.03) 

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 


